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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
FŐTAV Zrt. az ügyfélszolgálati és fűtésszerelői tevékenység színvonalának mérésére, továbbá a mérési adatok 
alapján az ügyfél-elégedettség növelésére irányuló javaslatok kidolgozására szakértői próbavásárlás szolgáltatás 
beszerzésére közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A közbeszerzés tárgyához tartozik a szerződés hatályba 
lépésétől számított 24 hónapon keresztül a FŐTAV Zrt. ügyfélszolgálati és fűtésszerelői tevékenységek negyedéves 
hullámokban végzett, anonim, valós ügyfélélményen alapuló szakértői próbavásárlásokkal történő felmérése, illetőleg 
a mérések eredménye alapján a megfelelő javaslatok kialakítása a megfelelő szolgáltatási színvonal érdekében, 
továbbá a kidolgozott javaslatok alapján megvalósított intézkedések nyomon követése.  
Ajánlatkérő által alkalmazott fogalmak meghatározása: 
-Ajánlattevő a Riport, Jegyzőkönyv és Jelentés fogalmakat egymás szinonimájaként használja. 
-Prezentáció jelentése: vállalkozó személyesen előadott bemutató előadása.  
-Elemzés jelentése: vizsgálatról szóló írásos dokumentum. 
-Felmérési fázis: próbavásárlás folyamata. 
Ajánlatkérő általánosan megfogalmazott elvárása: 
-Ajánlatkérő ügyfelei által elvárt szolgáltatási színvonal és a nyújtott kiszolgálás összehasonlító elemzése, 
-negyedévenként nyíljon lehetőség speciális fókusz alapján történő felmérésre, visszamérésre, 
-az ügyfélszolgálati folyamatok gyakorlati megvalósításának összevetése az Ajánlatkérő által az ügyfélszolgálatoktól 
elvárt elméleti folyamat ismeretében, 
-az ügyfél elégedettségre ható tényezők felderítése tényleges fogyasztói tapasztalatok alapján, 
-az ügyfélszolgálati vezetők, az ügyfélszolgálati munkatársak, fűtésszerelők teljesítményének értékelése, 
-az ügyfélszolgálati osztály munkatársainak (irodák, Contact Center, Ügyfélkapcsolati csoport) fűtésszerelők 
hatékonyságának mérése és az egyes irodák teljesítményének összehasonlítása, 
-javaslatok az optimális működésre, 
-opcionális - az Ajánlatkérő igényei szerint, az Ajánlatkérő ügyfélszolgálati munkatársainak, vezetőinek, és a 
fűtésszerelői csapata tréningjének megvalósítása a szolgáltatott adatok tükrében, 
-minden egyes látogatás során Ajánlatkérő elvárása, hogy az objektív felmérések lebonyolításában jártas elemzők 
végezzék azokat, és valódi ügyfélélményről adjanak adatot. 
A próbavásárlások szempontjairól Ajánlatkérő egy átfogó listát készít, melyet közöl a nyertes ajánlattevővel, ezen lista 
tekintetében ajánlatkérő minden negyedévet megelőzően egyeztetni kíván a nyertes ajánlattevővel arról, hogy a 
mindenkori elvárásoknak megfelelően, a konkrét negyedévben mely speciális szempont/ok szerinti vizsgálatot is kér 
lebonyolítani. 
A kutatás, a belőlük készült elemzések, majd az így levont javaslatok segítségével az Ajánlatkérő különböző szintű 
vezetése kellő megalapozottságú döntéseket hozhat az ügyfélkapcsolati stratégia gyakorlati megvalósításával és az 
ezzel kapcsolatos belső lépésekkel kapcsolatban. 
1.A megjelölt feladat az alábbi részfeladatokból áll, mely részfeladatokkal kapcsolatosan az Ajánlatkérő az 
alábbiakban felsorolt elvárásokat fogalmazza meg: 
1.1.Mérőeszköz és mérési módszertan kidolgozása és a Megrendelőnek történő átadása. A vizsgált területek 
tekintetében az ügyfélszolgálati munkatársaknál, és a fűtésszerelői csapatnál a FŐTÁV Zrt. mindenkori ügytípusai, 
előzetes, illetve folyamatos egyeztetések alapján kerülnek meghatározásra.  
a)Alkalmazott módszerrel szembeni elvárások: 
-valós ügyfél-szituáció alkalmazása (valódi tranzakciók lebonyolítása), 
-egységes értékelés, számszerűsíthető mutatók alkalmazása, úgy, hogy a felmérők nem vihetnek magukkal a 
látogatásra adatlapot, vagy bármilyen segédeszközt, amiből a vizsgálat ténye kiderül. 
b)A végeredménnyel szembeni elvárások: 
Kimondottan a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati munkatársainak (irodák, Contact Center, Ügyfélkapcsolati csoport) és az 
ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatban álló fűtésszerelői csapat működési-szolgáltatási hatékonyságának felmérésére 
szolgáló mérőeszköz és kutatási módszertan kifejlesztése, annak érdekében, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a 
szervezeti egységek, az ügyfélszolgálati munkatársak, és a fűtésszerelők eredményei, az alábbi összetevőkkel: 
-ügyfélszolgálati irodák üzemeltetése, 
-Contact Center menürendszerének vizsgálata, 
-ügyfélforgalom kezelése, 
-ügyfelek kiszolgálása, 
-értékesítési tevékenység kommunikáció (írásos, személyes, telefonos) 
A fejlesztendő területek megjelölése, az ügyfélszolgálati osztály szervezeti egységeinek és a fűtésszerelői csapat 
teljesítményeinek, a hatékonyságának javítására hozott intézkedések hatásainak összehasonlítására szolgáló 
pontozási rendszer kialakítása, az esetleges új igényeknek megfelelően a mérőeszközök, vizsgált területek 
folyamatos aktualizálása, az ügyfél és ügyintéző között zajló kommunikáció vizsgálata. 
1.2.Próbavásárlások elvégzése: 
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A felmérési fázisban az ügyfélkontaktok (személyes, telefonos, írásos) lebonyolítása és adatok rögzítése történik, ezt 
követően a próbavásárlók által rögzített adatok ellenőrzésre kerülnek, majd az elemzés, ügyfél-elégedettség és 
hatékonyságnövelésre irányuló javaslatok kidolgozás, és a Megbízó részére történő prezentálása történik. A 
próbavásárlásokat, felméréseket folyamatosan és a negyedéven belül egyenletesen elosztva kell végezni. 
a)A próbavásárlások mennyisége: 
-180 darab (év) ügyfélszolgálati próbavásárlás (negyedévente 15 db/ügyfélszolgálati iroda), 
-60 darab (év) Contact Center telefonos próbavásárlás (negyedévente 15 db) 
-40 darab (év) írásos próbavásárlás az Ügyfélkapcsolati csoportban (negyedévente 10 db) 
-120 darab (év/2régió) fűtésszerelői próbavásárlás (negyedévente 15 db/régió). 
1.3.Elemzések elkészítése: 
A feltárt valós helyzet, az azonosított ügyfélélményt befolyásoló mozgatórugók és az azok alapján javasolt részletes 
gyakorlati intézkedési tervek halmaza, mely a releváns, a Megbízó által meghatározott fókusszal azonnal 
alkalmazható adatokat, kvalitatív és kvantitatív összegzéseket, következtetések is javaslatokat tartalmaz. 
a)A végeredménnyel szembeni elvárások: 
-Negyedévente 1 db - a negyedév lezárását követő 20. napig - ügyfélszolgálati jelentés  
-az Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató számára, 
-számszerűsített értékelés + "szubjektív" élménybeszámolók, 
-az első negyedévet követően az előző negyedévhez viszonyított "fejlődés" megfogalmazása, 
-Negyedévente 1 db - a negyedév lezárását követő 20. napig - fűtésszerelői jelentés/jegyzőkönyv  
-a műszaki vezérigazgató-helyettes számára, 
-számszerűsített értékelés + "szubjektív" élménybeszámolók, 
-az első negyedévet követően az előző negyedévhez viszonyított "fejlődés" megfogalmazása, 
-Negyedévente 1 db - a negyedév lezárását követő 20. napig - prezentációk elkészítése: 
-vezetők számára készített prezentáció, 
-valós helyzet felmérése mutatószámokkal, melyek alapján az egyes szervezeti egységek rangsorolása 
megállapítható, 
-javaslatok a szabályozásra, 
-javaslatok a munkavállalók ösztönzésére, 
-javaslatok tréning tervre. 
-Évente 1 db – a negyedik negyedév lezárását követő 20. napig - felsővezetői jelentés 
-felsővezetők számára készített jelentés, 
-valós helyzet felmérése mutatószámokkal, melyek alapján az irodák rangsorolása megállapítható, 
-javaslatok a szabályozásra, 
-javaslatok a munkavállalók ösztönzésére, 
-javaslatok tréning tervre. 
1.4.Tréning 
A hatékonyság növelése, illetve a szolgáltatás színvonalának javítása, a vizsgálat eredményeként feltárt 
hiányosságok vagy problémás területek kiküszöbölése céljából kidolgozott akciótervek megvalósítása érdekében - 
opcionálisan, az Ajánlatkérő igénye szerint - rendszeres tréningek megtartása, maximum 320 óra keretében, mely 
terjedjen ki a hatékony problémakezelés rejtelmeire, ugyanúgy, mint a kommunikáció különböző formáira, a tréningek 
fókuszában az önismeret, a kommunikációs készségek fejlesztése, a probléma- panaszkezelés valamint az 
ügyfélkapcsolati technikák álljanak. 
a)A végeredménnyel szembeni elvárások: 
-opcionálisan, a jelentések tartalmának megfelelően kialakított oktatási anyag kidolgozása és a tréning elvégzése 
ügyfélszolgálati osztály munkatársai, valamint a fűtésszerelők részére a FŐTÁV Zrt. által jóváhagyott tematika alapján 
történjen,  
-a tematika része kell, hogy legyen különösen: értékesítés, ügyfélkezelés, konfliktuskezelés, kommunikáció,  
-véglegesített tréning terv, a próbavásárlások tapasztalatai alapján összeállított, a tréningnapok számát is rögzítő 
végleges tréningi terv elkészítésének határideje a tréningnapokat megelőző 14. nap.  
-megtörtént tréningek dokumentálása. 
1.5.On-line hozzáférés biztosítása az ügyfélszolgálati osztály szervezeti egységeinek, fűtésszerelők teljesítményével 
kapcsolatos felmérési adatokat és pontszámokat tartalmazó, a nyertes Ajánlattevő által létrehozott adatbázishoz, az 
oldal üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, ide értve a negyedévenkénti adattöltést is, irodánkénti, 
ügyintézőnkénti, ügytípusonkénti, próbavásárlásonkénti visszakereshetőség mellett. 
a)A végeredménnyel szembeni elvárások: 
-felmérési adatok és pontszámok megjelentése, 
-üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
-negyedévenkénti adattöltés, 
-szervezeti egységenkénti, ügyintézőnkénti, ügytípusonkénti, próbavásárlásonkénti visszakereshetőség. 
A feladatok elvégzésének helye a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati irodái, régiói (Ajánlatkérő fenntartja a jogot az 
irodák/régiók címének – Budapesten belüli - megváltoztatása tekintetében), a FŐTÁV Zrt. székhelye, valamint a 
próbavásárló lakhelye. 
2.FŐTÁV Zrt által meghatározott ügyfélszolgálati irodák és régiók: 
Ügyfélszolgálat neve és címe: 
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-Dél-budapesti ügyfélszolgálat - 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10., Allee Bevásárlóközpont (Régi Budai Skála) II. 
em. 
-Észak-pesti ügyfélszolgálat - 1138 Budapest, Váci út 135-139., BSR Center, C lépcsőház földszint 
-Kelet-pesti ügyfélszolgálat - 1141 Budapest, Örs vezér tér 25. , Árkád Üzletközpont II. emelet 
-Contact Center - 1139 Budapest, Béke u. 137. 
-Ügyfélkapcsolati csoport - 1116 Budapest, Barázda köz 20-30. 
Régió neve és címe: 
-Dél-budapesti üzemeltetési régió - 1116 Budapest, Barázda köz 9-11. 
-Észak-budapesti üzemeltetési régió - 1144 Budapest, Füredi utca 53-63. 
3.Az Ajánlattevő feladat ellátásával kapcsolatos további kötelezettségei: 
Ajánlattevő vállalja, hogy a közbeszerzés tárgyát képező összes feladat elvégzését a saját eszközeivel és költségén 
végzi, kivéve a tréningek helyszínének biztosítását.  
A kutatási időszakot érintő reklamációkat a kutatási időszak lezárását megelőző 20. napig jelzi a Megrendelő a 
Vállalkozó felé, mely reklamáció minden esetben kivizsgálásra kerül. A nyertes Ajánlattevő és a Megrendelő ki 
dolgozza saját működési mechanizmusukat erre a kérdésre. 
4.Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségei: 
A FŐTÁV Zrt. vállalja, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladat teljesítéséhez szükséges adatot és információt díj- 
és költségmentesen, azonnal és késedelem nélkül átad ajánlattételi dokumentáció részeként: ügyfélszolgálati 
irodák/régiók címe, (Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a ügyfélszolgálati irodák/régiók címét Budapest 
közigazgatási területén belül módosíthassa) szerződéskötés alkalmával: ügyfélszolgálati munkatársak, fűtésszerelők 
nevét (Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a személyek megnevezését módosíthassa) a Megrendelő a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja, és az esetleges változásokat, módosításokat folyamatosan jelzi. 
 
5.Szerzői jogok  
A közbeszerzés tárgyát képező feladat elvégzését követően a Vállalkozó által elkészített valamennyi elemzés, 
módszertan és átadott egyéb dokumentum rendelkezési (hasznosítási) joga korlátozás mentesen kizárólag a 
Megrendelőt illeti meg, ezzel kapcsolatban a Vállalkozónak semmilyen további követelése, igénye a Megrendelővel 
szemben nincs, illetőleg ilyen követelést a későbbiek során sem támaszt. A Vállalkozó a vállalt munkáért kifizetett 
ellenszolgáltatás fejében lemond azon jogáról, hogy a Megrendelő általi felhasználások során a Vállalkozó nevét 
bármilyen módon a Megrendelő feltüntesse. A Vállalkozó továbbá hozzájárulását adja, hogy az elemzéseket, illetve 
annak bármilyen részét a Megrendelő átdolgozza. 
6.Fázisok:  
-Az ajánlatadás során alapfeltétel egy minta módszertan kidolgozása és a mérőszámok meghatározása és 
bemutatása. A végleges módszertani tematika a megrendelővel együtt kerül kialakításra a szerződéskötés alkalmával. 
-Ügyfélszolgálati, fűtésszerelői próbavásárlások lebonyolítása negyedévente a fenti elvárásoknak megfelelően 
történik. 
-Riportok és jelentések elkészítése, prezentálása: negyedéves ügyfélszolgálati jelentés + negyedéves fűtésszerelői 
jelentés + éves felsővezetői jelentés, prezentáció. 
-Opcionálisan tréningek megvalósítása (önismeret és kommunikációs tréningek, tárgyalástechnika, problémakezelési 
technika, értékesítés, ügyfélkezelés, konfliktuskezelés). 
-On-line adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, adatbázis üzemeltetése. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e 
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség), azaz gazdasági és a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.  
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt - elektronikus árlejtés bonyolításával történő - közbeszerzési 
eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Közzététel dátu ma: 2013.03.20.; Iktatószám:  3837/2013 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre  tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadás a, 
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hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  3 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 

ajánlattevő neve és címe 
1.1.egyösszegű nettó 
átalány ár (Ft) 

1.2.opcionálisan a 
tréningek nettó díja 
(Ft/óra) 

2.szakmai ajánlat 
kedvezősége* 
(pont) 

DDTR Kft. (1012 Budapest, Attila út 117. 
5/3.) ajánlattevő 

19 284 000 22 500 100 

 
Ajánlattevő felvilágosítása, hiánypótlása, ár indokolása mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési/ ár 
indokolás kérési felhívásoknak, így  ajánlata az ajánlati felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethető volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):   
 

ajánlattevő neve és címe 
1.1.egyösszegű 
nettó átalány ár 
(Ft) 

1.2.opcionálisan a 
tréningek nettó díja 
(Ft/óra) 

2.szakmai 
ajánlat 
kedvezősége* 
(pont) 

Pontok száma 
összesen: 

DDTR Kft. (1012 Budapest, Attila út 
117. 5/3.) ajánlattevő 

19 284 000 22 500 100 983,54 

 
 (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont 
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:  1-100 pont. 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot :  
 
- Az ajánlatkérő az 1. részszempont és alszempontjai értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az 
ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet 
alkalmazásával.  
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
P max: a pontskála felső határa,  
P min: a pontskála alsó határa,  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
 
- A 2. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés a következő lépések szerint: A szakmai ajánlat 
kedvezőségének értékelése egy legalább 3 fős egymástól független szakértői bizottság bevonásával történik. A 
szakértői bizottság a szakmai ajánlat kedvezősége részszempont esetében az ajánlatokat - a dokumentációban 
ismertetendő preferencia rendszer alapján - pontozással értékeli. A preferenciarendszerben meghatározott szakmai 
alszempontok kerülnek meghatározásra, majd a szakértők az egyes alszempontokhoz a preferencia rendszerben 
meghatározott tartalom alapján a következő pontszámokat rendelik: jó 2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 pont. Ezt 
követően a szakértők összegzik a pontokat meghatározva ezzel a szakmai ajánlat kedvezőségének összpontszámát. 
A pontozást valamennyi szakértő ajánlatonként teljes körűen elvégzi. A szakmai ajánlat kedvezősége részszempont 
pontszámának meghatározása a következő módon történik: meghatározásra kerül a legtöbb összpontszámot elért 
ajánlat; meghatározásra kerül a legkevesebb összpontszámot elért ajánlat; majd a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. 
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évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatójának III. A. l. a) pontja szerint definiált arányosítással, az alábbiak szerint: az 
ajánlatok közül a szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkedvezőbb (legtöbb összpontszámot elérő) 
ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkevésbé kedvezőbb (legkevesebb 
összpontszámot elérő) ajánlat 1 pontot kap. A többi ajánlat 1-100 pont közötti ponttal kerül értékelésre a 
Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatójának III. A. l. a) pontja szerint definiált 
arányosítás elve szerint annak alapján, hogy az adott ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el az 1-100 pont között 
a legkedvezőtlenebb illetve a legkedvezőbb ajánlathoz képest. 
 
A szakmai ajánlattal szemben támasztott formai követelmények: 
A szakmai ajánlat maximum 20 oldal terjedelmű, A/4-es méretű gépelt dokumentum lehet, javasoljuk, hogy a szöveg 
Tahoma 11 betűtípussal, másfél soros sorközzel és minden oldalon 2,5 cm margóval rendelkezzen. Amennyiben 
ajánlattevő túllépi ezt a keretet, úgy a 20. oldalon felüli rész nem kerül elbírálásra.  
A szakmai ajánlatadás során vizsgálandó szempontok: 
-az alkalmazni kívánt módszertan bemutatása,  
-a próbavásárlások menetének bemutatása, tehát, hogy hogyan, milyen módon képzeli el az Ajánlattevő azok 
lebonyolítását, 
-az opcionálisan lehívható tréningekkel kapcsolatosan az Ajánlattevő mutassa be, hogyan, milyen eszközökkel 
kívánja azokat lebonyolítani. 
A szakmai ajánlat kedvezőségének értékelése a felsorolt vizsgálandó szempontok szerint történik, ezért az 
Ajánlatkérő az alábbi alszempontok alapján kér ismertetést: 
-az alkalmazni kívánt, a műszaki-szakmai dokumentáció figyelembevételével összeállított módszertan bemutatásával, 
összeállításával, illetve a vizsgálat lefolytatásával kapcsolatosan a Megrendelő az alábbi kritériumok alapján kér 
ismertetést: 
•Ajánlattevő mutassa be, hogy milyen számszerűsíthető mutatókat kíván alkalmazni az értékelés során (a 
mutatószámokkal szembeni minimum elvárás az, hogy az ügyfél hatékonyságának mérését és az egyes 
ügyfélszolgálati osztály munkatársainak (irodák, Contact Center, Ügyfélkapcsolati csoport) fűtésszerelők 
teljesítményének összehasonlítását mutassa be, javaslatokat fogalmazzon meg az optimális működésre), 
•Ajánlattevő milyen szempontok alapján értékeli az ügyfélszolgálati osztály munkatársait és a fűtésszerelői 
munkavállalókat (legalább 5 szempont bemutatása szükséges), 
•Ajánlattevő sorolja fel a próbavásárlás során az ügyfél-elégedettségre ható tényezők megismerését szolgáló 
eszközöket, és röviden mutassa be alkalmazásukat (legalább 5 eszköz felsorolása és bemutatása szükséges), 
•Ajánlattevő ismertesse, hogy a távfűtési szolgáltatást igénybevevő próbavásárlók személyes ügyfélélményeinek 
tényalapú rögzítése milyen módon történik,  
•hatékonyságjavító (bevétel vagy ügyfél-elégedettség növelő, értékesítési tevékenységet bővítő, folyamatokat 
optimalizáló, költséghatékonyságot támogató) intézkedések bemutatása (minimum 5 db hatékonyságnövelő 
intézkedés bemutatása szükséges).  
-Próbavásárlás lefolytatásával kapcsolatosan a Megrendelő az alábbi kritériumok alapján kér ismertetést: 
•Ajánlattevő a próbavásárlások során milyen valós ügyfél-szituációkat kíván alkalmazni (legalább 5 féle ügyfél 
szituáció bemutatása szükséges, melyből legalább 1 szituáció vonatkozzon a fűtésszerelőkre).  
-Tréning lefolytatásával kapcsolatosan a Megrendelő az alábbi kritériumok alapján kér ismertetést: 
•mutassa be az Ajánlattevő, hogy milyen tréning eszközöket kíván alkalmazni, külön-külön meghatározva a 
fűtésszerelők és az ügyfélszolgálati osztály munkatársai esetét, (megjegyzés: cél, hogy a próbavásárlók precizitást, 
megbízhatóságot, szakértelmet és ügyfélbarát hozzáállást tapasztaljanak a cég munkatársai részéről) 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
2012/06/01) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla értékeket ajánl az 1. részszempont illetve alszempontok 
tekintetében, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 értéket alkalmaz a képlet kitöltéséhez. Ajánlatkérő rögzíti, 
hogy amennyiben ajánlattevő nulla értékeket ajánl az 1. részszempont illetve alszempontok tekintetében, úgy az 
elektronikus árlejtés során ajánlattevő a nulla értékek helyett 0,01 értéket adjon meg a hivatkozott képlet kitöltéséhez.  
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol.  
Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat az 
összességében legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a 
legmagasabb.  
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  

 
−−−− Trend International Market Research Kft. (1037 Budapest, Bokor utca 10. I.) ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő 2013. május 08-án, határidőre egyszerű elektronikus e-mailen érkezett ajánlati felvilágosításában, 
árindokolásában foglaltak szerint a 2012-2013-as években egy elvégzett próbavásárlásunk átlagára 13614 Ft volt. 
Ennek alapján ajánlattevő meglátása szerint a megadott árból nem 440, hanem 1013 próbavásárlás is nyereségesen 
kivitelezhető. Másként közelítve a kérdést: a Magyar Turizmus Zrt részére nagyon hasonló feladatot végeznek 
immáron harmadik éve, közbeszerzési eljárások nyerteseként: a 140 próbavásárlás (ugyanígy írásos, e-mailes és 
személyes, mint a jelen feladatban) ára egy hullámban tavaly 780000 Ft volt, idén 980000 Ft. Ajánlatkérő által elvárt, 
mindössze 55 próbavásárlásra (nyolc hullámban) ajánlott árelem ajánlattevő meglátása szerint teljesen reális. A 
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tréningeket alvállalkozó bevonásával szervezték volna meg. Partnerük tájékoztatása szerint a jellemző 8 órás tréning 
nettó díjaként 100.000,- Ft a piacon bevett ár, amely meglátásuk szerint – mivel terembérlettel nem kell számolni – 
bőségesen fedezi a rutinos, rendszeresen foglalkoztatott tréner egynapos munkadíját és a tananyag kidolgozására 
fordított néhány órás munkát. Az árindokolásban ajánlattevő tájékoztatta ajánlatkérőt arról, hogy mivel pályázati 
rendszerük úgy volt kitalálva, hogy a szakmai tartalom esetében az elsőhöz képesti 75%-os teljesítményt csak 1,6%-
os árral lehetett volna kompenzálni (azaz az irreális 301 ezer Ft-os átalányár esetében lehetett volna pályázatuk 
nyertes), több energiát ebbe a pályázatba nem kívánnak fektetni.  
 
Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati árra vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt rendelkezésre bocsátani 
ahhoz, hogy az ajánlatkérő ezek gondos mérlegelésével döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Ebből 
az is következik, hogy az ajánlattevőnek kell bizonyítania, hogy a kért ellenszolgáltatás a gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethető, elfogadása nem veszélyezteti a közbeszerzés megvalósulását, a szerződés teljesítését.  
 
Minden egyes, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó részszempont (alszempont) esetében egyedileg, külön kell 
vizsgálni, hogy az adott részszempontra (al-szempontra) tekintettel közölt „ajánlati ár" megfelel-e a gazdasági 
ésszerűségnek. A törvény csak az objektív alapú indokolás elfogadását teszi lehetővé, melyre tekintettel 
ajánlattevőnek olyan részletes indokolást kell benyújtania, ami bemutatja a tényleges helyzetet, alkalmas annak 
alátámasztására, hogy az ajánlatkérő részéről megkérdőjelezett árelem valós, a szerződés a vállalt áron teljesíthető. 
Az indokolásnak objektív tényeken kell alapulnia. Tekintettel arra, hogy a Kbt. nem hárítja át ajánlatkérőre az 
igazolási, alátámasztási, bizonyítási terhet, az ajánlattevő magyarázatának konkrétnak kell lennie, ezért például az 
üzletstratégiai okokra, vagy az arra való általános hivatkozás, hogy az ajánlattevő a régi üzleti együttműködésre 
tekintettel a beszállítóitól jelentős kedvezményben részesül, nem tekinthető olyan igazolásnak, amely objektív módon 
bizonyítja a kért ellenszolgáltatás megalapozottságát. Ajánlatkérő álláspontja szerint a régi üzleti kapcsolat miatt elért 
árengedményre hivatkozás, konkrétumok közlése nélkül a választ szintén nem teszi megalapozottá, elfogadhatóvá.  
 
A Kbt. indokolása szerint a törvény egyértelművé teszi, hogy az indokolásra felhívott ajánlattevőt terheli az ajánlati ár 
megalapozottságát alátámasztó minden információ megosztása az ajánlatkérővel, az ő terhére esik, ha 
indokolásában nem bocsát megfelelő adatokat rendelkezésre. 
 
Ajánlattevő indokolása nem fogadható el, ha az „ajánlati ár” a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-
ráfordítás mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve a kollektív szerződésben vagy a 
miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eredményhirdetést megelőző egy éven belül 
megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.  
 
Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az indokolásában objektív tényeket, igazolt számításokat nem közölt, és egyéb 
bizonyítékokat sem jelöl meg, az ajánlatkérő nem tud meggyőződni a kérdéses ajánlati elem valóságtartalmáról.  
 
A szolgáltatás megadott áron való teljesíthetősége csak akkor állapítható meg, ha az ajánlati ár együttesen fedezetet 
nyújt mind a jogszabályban meghatározott minimális bérköltségekre, mind a konkrét szolgáltatással összefüggő 
általános és speciális költségekre 
 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen : 
−−−− a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára  tekintettel, mert indokolását nem a FŐTÁV/29-8/2013. iktatószámú 

levélben meghatározott módon („egy eredeti példányban, az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározottakkal 
egyező módon, a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva” helyett egyszerű elektronikus levél) nyújtotta be, így egyéb 
módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, 

−−−− a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel , mert ajánlati felvilágosítása, árindokolása az „1.1. egyösszegű 
nettó átalány ár (Ft)” elnevezésű bírálati részszempont tekintetében ajánlott 13.800.000,- Ft szempontjából nem 
mutatta be a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok tekintetében a „1.1.Mérőeszköz és mérési módszertan 
kidolgozása és a Megrendelőnek történő átadása„ „1.3.Elemzések elkészítése”  „1.5.On-line hozzáférés 
biztosítása” rész feladatok tekintetében releváns ártényezőket, így sem a személyi jellegű, sem a dologi jellegű 
költségeket nem részletezte; továbbá a „1.2.Próbavásárlások elvégzése” részfeladat esetében nem mutatta be 
objektív módon az „Ügyfélszolgálati próbavásárlás tekintetében” „Contact Center telefonos próbavásárlás” 
„Írásos próbavásárlás az Ügyfélkapcsolati csoportban” „Fűtésszerelői próbavásárlás” al-témák tekintetében 
releváns ártényezőket, így ajánlatkérő nem tartja az ajánlati felvilágosítást, árindokolást megfelelőnek és a 
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek.  

 
−−−− GfK Hungária Kft. (1132 Budapest Visegrádi u. 31.) és Enetha Learning Kft. (2314 Halásztelek, hajnal utca 29.) 

közös ajánlattevő: 
 

Ajánlattevő az előírt határidőre nem nyújtotta be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolását. 
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Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen : 
−−−− a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára  tekintettel, mert az előírt határidőre nem nyújtott az értékelés 

szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást, így egyéb 
módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az 
összességében legelőnyösebb ajánlat ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 

ajánlattevő neve és címe 1.1.egyösszegű nettó 
átalány ár (Ft) 

1.2.opcionálisan a 
tréningek nettó díja 
(Ft/óra) 

2.szakmai ajánlat 
kedvezősége* 
(pont) 

DDTR Kft. (1012 Budapest, Attila út 117. 
5/3.) ajánlattevő 

19 284 000 22 500 100 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben  
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2013. május 15. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013. május 24. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. május 13. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. május 14. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
24.* Egyéb információk : - 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb 
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 


